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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହି େବହଦର ନାଟକକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିେର ରଖିେଲ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ମିଳିବ, ଏହି ନାଟକେର େଯଉଁମାେନ ବହୁତ
ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ େହାଇଥାଏ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକଉଁ ସ୍ମୃତି ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଉପାୟ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହୁ େଯ ଏେବ ଆେମ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ । ଭବିଷ୍ୟତେର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଖୁସିର
ସ୍ମୃତିେର ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ଭୁଲି େହାଇଯିବ । ଏହି ବିଘ୍ନର ଦୁନିଆେର ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ମୃତିେର ରହିବ େଯ ଏହି ଦୁନିଆେର ମଁୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବି େତେବ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ ।
ଗୀତ:ଜାଗ ସଜନିଆଁ ଜାଗ....
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ବହୁତ ପ୍େରରଣାଦାୟୀ ଅେଟ । ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୮୪ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିେର
ଆସିଯାଉଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି େଯ ତୁେମ େଯେତେବେଳ ଉପରୁ ଆସୁଛ େତେବ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକ
େଦଇ ଆସୁନାହଁ । ଏେବ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକ େହାଇଯିବ । ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକ ବିଷୟେର ବାବା ଏେବ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାେର ଏହି ଜ୍ଞାନର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ନା େକୗଣସି ଚିତ୍ର ଆଦି ଅଛି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଚିତ୍ର
ରହିଛି । େଦବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ େହଉଛି । ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ସରସ୍ ତୀ ତ ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅେନକ ଗୁଡିଏ ନାମ
ରଖିେଦଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିେବ, ଅନନ୍ୟ େହାଇଥିେବ ତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ େହବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ହିଁ
ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ େହାଇ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା କରୁଛୁ । ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିେଲ । ଏହା େକେତ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ େଖଳ ଅେଟ । ନାଟକ େଦଖିବା ଦ୍ ◌ାରା େଯପରି ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, େସହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ େବହଦର ନାଟକ, କିନ୍ତୁ
ଏହାକୁ େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଏେବ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଦୁନିଆେର େକେତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି
। ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଆେମ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା । ଅର୍ନ୍ତମନେର ଭବିଷ୍ୟତର ଖୁସି ରହିେଲ ତାହା ଏହି ଦୁଃଖକୁ
ଭୁଲାଇ େଦଇଥାଏ । ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି େଲଖୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡୁଛି, କ୍ଷତି େହାଇଯାଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ
ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଆଜି ଲକ୍ଷପତି ଅଛ, କାଲି ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଉଛ । ତୁମକୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତର ଖୁସିେର ରହିବାର ଅଛି ନା । ଏହା େହଉଛି
ରାବଣର ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ । ଚାଲୁ-ଚାଲୁ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ବିଘ୍ନ ପଡିବ । ଏହି ଦୁନିଆ ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି ପୁଣି ଆେମ ଅସରନ୍ତି
ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା । ବ୍ରହ୍ମାବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା — କାଲି ଶ୍ୟାମଳ ଥିଲି, ଗଁାର ପିଲା ଥିଲି, ଏେବ ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ େଦଇ େଗାରା
କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ବାବା ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତ,ି ସତ୍ୟ ଓ େଚୖତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି । େସ
ସର୍େବାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତ,ି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି । ଆେମ ସମସ୍େତ ଜନ୍ମ-ମରଣ ଚକ୍ରେର ଆସୁେଛ େସ ବିେଶଷ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ତ ସମୟେର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାର ଅଛି । ତୁେମ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର
ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତର କହି ଆସିଛ — ବାବା ଆପଣ ଆସିେଲ ଆେମ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ େହାଇଯିବୁ । େମାର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଛନ୍ତି
ଦ୍ ◌ିତୀୟ େକହି ନାହଁାନ୍ତି । ଆେମ ବାବାଙ୍କ ସାଥିେର ହିଁ ଯିବୁ । ଏହା େହଉଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ । ଭାରତ େକେତ ଗରୀବ ଅେଟ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଭାରତକୁ ହିଁ ସାହୁକାର କରାଇଥିଲି ପୁଣି ରାବଣ ନର୍କ କରିେଦଇଛି । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛ ।
ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଠାେର ବସିଯିବାର ନାହିଁ । ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ରୁହ, ବରଂ
ରଙ୍ଗୀନ କପଡା ପିନ୍ଧ, କିଏ କହୁଛି ଧଳା କପଡା ପିନ୍ଧିବାକୁ । ବାବା େକେବ କାହାକୁ ଧଳା େପାଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁମକୁ
ରଙ୍ଗୀନ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ େତଣୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛ । ଯଦିଓ ଏଠାେର ତୁେମ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ େଯଉଁମାେନ ରଙ୍ଗୀନ
ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରଂଗୀନ ଡ୍େରସ୍େର ମଧ୍ୟ ଅେନକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ । ମାତାମାେନ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି
— ଭଗବାନୁବାଚ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । େଦବତାମାେନ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର
େହବା ତ ଭଲ କଥା ଅେଟ ନା । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣିଛ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ େହବ । ଅଧିକ ଧନ କ’ଣ କରିବା । ଆଜିକାଲି େକେତ ଡକାୟତି
େହଉଛି, େକେତ ଲାଞ୍ଚ ଆଦି େନଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିମନ୍େତ ଗାୟନ ରହିଛି — କାହାର ମାଟି ତେଳ ଦବି ରହିଲା... ତାଙ୍କର
ହିଁ ସଫଳ େହବ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମେର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିେବ.... ଭଗବାନ ତ ଏେବ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାେନ
ନିଜର ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମେର ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି ।
ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିେଜ ପତିତ ଓ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ
ପଡିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ସହିତ ପଇସା େଦବା େନବା କରିବାର ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ େହଉଛ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା । ତୁେମ
ପୁଣ୍ୟର କାମ ହିଁ କରୁଛ । ଏହି ଘର ଆଦି ତିଆରି େହଉଛି, େସଠାେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ ହିଁ ରହିବ । ପାପର ତ େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ଯାହା

କିଛି ପଇସା ଅଛି — ଭାରତକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ େପଟରୁ କାଟି େଦଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି — ବାବା ଆମର
େଗାଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିେର ଲଗାଇଦିଅ େତେବ େସଠାେର ଆମକୁ ମହଲ ମିଳିଯିବ । ପିଲାମାେନ େକେତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି । ପଥର
ବଦଳେର ସୁନା ମିଳୁଛି । ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ଅଛି । ତୁେମ େକେତ େସବା କରୁଛ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ େମଳା ଇତ୍ୟାଦି ବଢିଚାଲିଛି । େକବଳ
କନ୍ୟାମାେନ େଯାଗ୍ୟ େହାଇଯାଆନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାମାେନ େବହଦ ବାବାଙ୍କର େହଉନାହଁାନ୍ତି, େମାହ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହଁାନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲ,ି ଏେବ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଯଦି ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ
କରିବ େତେବ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ଏକଥା ଆଉ େକହି ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି — ମୂଳବତନ,
ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଓ ସ୍ଥୂଳବତନ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ, ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଚାଲ । ଏହି
ଧନ୍ଦା େଦଖ କିପରି । ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ୍ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ େହବ । ବୁଦ୍ଧିେର
ଏହା ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ୍ — କାହାକୁ କିପରି ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ ? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା େହଉଛି ଡ୍ରାମା । େସେକଣ୍ଡ
ପେର େସେକଣ୍ଡ ଯାହା େହାଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆେମ ସାକ୍ଷୀ େହାଇ େଦଖୁଛୁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ ◌ାରା ସାକ୍ଷାତ୍କାର
ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗେଲ ତୁେମ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିବ । ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖେର ତ୍ରାହି-ତ୍ରାହି କରିେବ, ତୁେମ ଖୁସିେର ତାଳି
ବଜାଉଥିବ । ଆେମ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହଉଛୁ େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର । େସଥିପାଇଁ ଏହି ବିନାଶ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହିଛି ।
ଏହା ତ ଭଲ କଥା ଅେଟ ନା । େଲାକମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲେଢଇ ନ େହଉ ଶାନ୍ତି େହାଇଯାଉ । ବାସ୍ । କିନ୍ତୁ ଏହା ତ
ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ମାଙ୍କଡ ଲଢିେଲ, ଲହୁଣୀ ମଝିେର ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା । େତଣୁ ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି —
େମାେତ ମେନ ପକାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ । ତୁମର ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ େହବା ଉଚିତ୍ । େକେବ-େକେବ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ େଦଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । େଯଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର
ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ େହାଇ ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲ । ପିଲାମାେନ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଅେଟ ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େକବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁଥିଲ । ଏେବ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଛି ନିମିତ୍ତ ହୁଅ । ଏେବ ମଁୁ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛି । ମଁୁ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ
େହାଇ ପୁଣି ତୁମକୁ ନିମିତ୍ତ କରୁଛି । ଯାହା କିଛି କରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି କର । ବାବା ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ରାୟ େଦେବ । ବାବା ଘର
ତିଆରି କରିବ,ୁ ଏପରି କରିବ,ୁ ଏଭଳି ପଚାରିେଲ ବାବା କହିେବ କରିପାର । ବାକି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅ ନାହିଁ । କନ୍ୟା
ଯଦି ଜ୍ଞାନେର ନ ଚାଲୁଛି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛି େତେବ କ’ଣ କରିପାରିବ । ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର େହଉଛ,
କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟେର ନଥିେଲ ପତିତ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା େହଉଛି । ପବିତ୍ର ରହି ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଥାପଡ
ଲାଗିଯାଉଛି, ପତିତ େହାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅେନକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି େହଉଛି । ମାୟା ବଡ ପ୍ରବଳ ଅେଟ । େତଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମର
ବଶିଭୂତ େହାଇଯାଉଛନ୍ତ,ି ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରାମାେର ଯାହାଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି େହାଇଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ
େହାଇଥିଲା । କିଛି ନୂଆ ନୁେହଁ । ଭଲ କାମ କରିବାେର ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତ,ି ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁେହଁ । ଆମକୁ ତ
ତନ-ମନ-ଧନ ଦ୍ ◌ାରା ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ ର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ଉପେର ସ୍ ◌ାହା କରିବୁ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ
— ଆେମ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଏହି ଭାରତର ରୁହାନୀ େସବା କରୁଛୁ । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି େଯ ଆେମ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ
କରୁଛୁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତିନି ପାଦ ଭୁମି େଦଇ ଏହି ରୁହାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କର । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା
ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଓ ଧନଶାଳୀ େହାଇଯିେବ । ୩ ପାଦ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ େକହି େଦଉନାହଁାନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ବି.େକ.ମାେନ ଜାଦୁ
କରିେଦେବ, ଭଉଣୀ-ଭାଇ କରିେଦେବ । ତୁମ ପାଇଁ ଡ୍ରାମାେର ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି (ଉପାୟ) ରଖାଯାଇଛି । ଭଉଣୀ-ଭାଇ େହେଲ କୁଦୃଷ୍ଟି
ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆ ଏେତ ବିକାରୀ େହାଇଗଲାଣି, େସ କଥା ନ କହିେଲ ଭଲ । େଯପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି,
େସହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଲାଗିବା ଦରକାର । ବାବା େଯପରି ନର୍କକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି, େସହିପରି ତୁେମ ଦୟାଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ପଇସା ଥିେଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଏହି ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କର । ଏଥିେର
ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ତ େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । େକବଳ ଚିତ୍ର ରଖିଦିଅ । ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ େନଇଥିେବ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା
େଖାଲିଯିବ । େସମାେନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିେବ । େକେତ ପିଲା ଦୂର-ଦୂରରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବାବା ଏପରି ମଧ୍ୟ େଦଖିଛନ୍ତ,ି
େଗାଟିଏ ଗଁାରୁ ରାତିରୁ ଆସିଥାନ୍ତ,ି ସକାଳୁ େସଣ୍ଟରେର ଆସି େଝାଲି ଭରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଝୁଲା ମୁଣି ଏପରି ନ
େହଉ େଯଉଁଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ବହିଯିବ । େସମାେନ ପୁଣି େକଉଁ ପଦ ପାଇେବ! ତୁେମ ତ ବହୁତ ଖୁସି େହବା ଉଚିତ୍ । େବହଦର ବାବା ଆମକୁ
ପଢାଉଛନ୍ତ,ି େବହଦର ବର୍ସା େଦବା ପାଇଁ । େକେତ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଅେଟ । ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ବିଲ୍କୁଲ୍ ପଥରବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ପାରସବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏହା ଗୁପ୍ତ ଅେଟ ନା । ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅେଟ ।
ମମ୍ମା-ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହଉଛନ୍ତି େତେବ ଆେମ କାହିଁକି କମ ପଦ ପାଇବୁ । ଆେମ ମଧ୍ୟ େସବା କରିବୁ । େତଣୁ ଏହି ନିଶା
ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଆେମ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଏେବ ଆେମ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
େସଠାେର ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ

ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବୁଦ୍ଧିମାନ େହାଇ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଧନୀଙ୍କ ନାମେର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର ସଫଳ କରିବାକୁ େହବ । ପତିତମାନଙ୍କୁ
େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବାର ନାହିଁ । େକବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ ।
(୨) ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମୁଣୀେର ଏପରି େକୗଣସି ଛିଦ୍ର ନଥାଉ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଯାଉଥିବ । େବହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ
ବାବା ଆମକୁ େବହଦର ବର୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି େଦବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିେର ରହିବାକୁ େହବ ।
ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହର ସହେଯାଗ େଦଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା େସବାଧାରୀ ହୁଅ ।
େସବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହର ସହେଯାଗ େଦଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା । ଏେବ ସମୟ
ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି । େତଣୁ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାେର ଖୁସି
େହାଇଯାଅ ନାହିଁ ବା ଭାବ ନାହିଁ େଯ ବହୁତ ଆସିଗେଲଣି । ଏେବ ତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିବାର ଅଛି େସଥିପାଇଁ ତୁେମମାେନ
ବାବାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ପାଳନା େନଇଛ ତା’ର ପ୍ରତିଦାନ ଦିଅ । ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
ସହେଯାଗୀ େହାଇ େସମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ, ଅଚଳ, ଅଟଳ କରିଦିଅ େତେବ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା େସବାଧାରୀ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େଯେତେବେଳ, େଯଉଁଠାେର ଏବଂ େଯପରି ଚାହଁ େସହିପରି ଭାବେର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥିତ କରିେନବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ବା
ବ୍ୟାୟାମ ଅେଟ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ମାେତଶ୍ ରୀଙ୍କର ଅନେମାଲ ମହାବାକ୍ୟ :
(୧) “ପରମାତ୍ମା ଗୁର,ୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ରୂପେର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥା’ନ୍ତ”ି
େଦଖ, ପରମାତ୍ମା ତିନି ରୂପେର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି । ସିଏ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । େତେବ
ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ । ଯଦି
ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର େଦଇ େଦବ େତେବ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ ? େଯେତେବେଳ ପାସ୍ େହାଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିେକଟ୍ େନବ
େତେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିବ । ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବିଶ୍ ସ୍ଥ େହାଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ନ ଚାଲିବ େତେବ
ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କଠାରୁ
ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ େନଇପାରିବ ନାହିଁ । ବାବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁେମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ େତେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ୧୦୦ ଗୁଣା ଫାଇଦା କରାଇ େଦବି । େକବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନୁେହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର
ସମ୍ବନ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଜ୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୁକୁମ କରିଥିେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର େମାେତ ମେନ
ପକାଅ । ପରମାତ୍ମା ତ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି । ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତ,ି ସିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିେବ କିନ୍ତୁ
େସେତେବେଳ କରିେବ େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ । ଯଦି ଚାରିଆଡୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି େକବଳ
ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ େଯାଡିବ େତେବ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ।
(୨) “ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ ପୁନର୍ଜନ୍ମେର ଆସିଥା’ନ୍ତ”ି
େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ବି ଧର୍ମସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ପୁଣି ପୁର୍ନଜନ୍ମ େନଇ େସହି ଧର୍ମର ପାଳନା କରିବା ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି । େସମାେନ ନା ନିେଜ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ଏହିଭଳି େହାଇ ଚାଲିବ େତେବ
େଯଉଁମାେନ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ େସହିମାେନ ହିଁ ଏେବ ସୃଷ୍ଟି ରହିଯିେବ । କିନ୍ତୁ ପାପାତ୍ମାମାେନ ଏଠାେର ରହିଯିେବ ଏବଂ
ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାେନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ ଏଭଳି ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େଯପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ େହେଲ ନିର୍ବିକାରୀ, ଯଦି
େସମାେନ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିେବ ଏବଂ ପାପାତ୍ମା ରହିଯିେବ, େତେବ ତ ପୁଣି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି େହବ ନା ସୃଷ୍ଟି ଏହିଭଳି ଚାଲିବ
। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳେର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଆଧାରେର ସୃଷ୍ଟି
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛି । ନେଚତ୍ କାମ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଯିବ । େତଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ନାହିଁ େଯ ମଝି ସମୟେର େକୗଣସି
ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିଯିେବ । େଯପରି ବୃକ୍ଷର େଗାଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୀଜେର ସମାହିତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ପୁଣି

ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ପୁଣି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି େହାଇଥାଏ । େସଥିପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ବି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା
ପାଇଁ ଆସନ୍ତି େସମାେନ ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆେମ ଯାହାଙ୍କର ସାହାରା େନଇଛୁ ସିଏ େଯେତେବେଳ
ଅେନକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିେବ େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା େହବ । ସିଏ ହିଁ ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ ଏବଂ ପାଳନା ତିେନାଟି
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାେନ େକବଳ ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତ,ି ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ବିନାଶର କାମ କରାଇବା ତାହା ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହାତେର ଅଛି, େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି େବାଲି କହିଥା’ନ୍ତି ।

